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ANEXO 2 - PROGRAMAS
Programa

Intenção do Programa

DU's Insp

DU's Ad

Total

2005 / 30 Sistema Nacional de Controlo

Promover o funcionamento coerente, racional
e harmonizado do Sistema Nacional de
Controlo Interno da Administração Financeira
do Estado

404

10

414

2005 / 31 Controlo dos Fundos Comunitários

Exercer o controlo financeiro de incidência
comunitária e desempenhar as funções de
interlocutor nacional da Comissão Europeia,
no âmbito dos Fundos Comunitários

4864

70

4934

2005 / 32 Controlo Financeiro da Administração
Central do Estado

Consolidar e aprofundar o exercício do
controlo da despesa pública em áreas de
risco, na perspectiva da legalidade, da
regularidade e da boa gestão financeira

4390

0

4390

2005 / 33 Controlo da Administração das Receitas
Tributárias

Contribuir para a melhoria da qualidade,
eficiência e eficácia da gestão e desempenho
dos serviços e sistemas de administração
tributária e de tesouraria do Estado no
âmbito das suas competências, objectivos e
missão

4480

0

4480

2005 / 34 Controlo Financeiro na Administração Local Contribuir para a credibilização e rigor do
Autárquica
subsector autárquico, através do exercício
do controlo financeiro nas vertentes da
receita e da despesa da Administração Local
Autárquica, directa e indirecta, na
perspectiva da boa gestão financeira

3926

0

3926

2005 / 35 Controlo da Função Accionista do Estado,
de Contratos e de Regimes Específicos

Contribuir para a melhoria permanente da
gestão das empresas do sector empresarial do
Estado, bem como para a correcta aplicação
dos recursos públicos atribuídos no âmbito
de parcerias público-privadas, outros
contratos de concessão e de regimes
específicos de apoio

7046

0

7046

2005 / 36 Auditoria Informática

Conhecer os grandes sistemas informáticos e
avaliar o seu nível de controlo interno e a
eficácia dos seus resultados

740

0

740

2005 / 37 Apoio Técnico Especializado

Prestar apoio técnico especializado nos

1960

40

2000
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domínios de intervenção da IGF
2005 / 38 Cooperação e Relações Institucionais

Participar em fóruns internacionais e
desenvolver parcerias com órgãos homólogos
da IGF e outros organismos

157

0

157

2005 / 39 Metodologias, Planeamento e Avaliação

Implementar na organização uma cultura de
abertura à inovação e a novos
desenvolvimentos da ciência e da técnica

2032

295

2327

2005 / 40 Organização e Gestão Internas

Desenvolver actividades de apoio em sistemas
de informação, contabilidade, recursos
humanos e logística

4103

9995

14098

2006 / 41 Inovação, Prospectiva e Benchmarking

Pesquisar e analisar informação, antecipar
cenários, identificar modelos comparados e
difundir boas práticas

500

0

500

34602

10410

45012

Total:
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